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Návod k použití 

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek Hama. 
Přečtěte si, prosím, všechny následující pokyny a informace. Uchovejte tento text pro případné budoucí použití. Pokud 
výrobek prodáte nebo darujete, předejte tento návod novému majiteli. 
 
1. Vysvětlení výstražných symbolů a upozornění 
 

 

 
2. Obsah balení 

• Aktivní zadávací pero Pro 

• Nabíjecí USB kabel  

• Tento návod k použití 

 

3. Bezpečnostní upozornění 

• Výrobek je určen pro nekomerční použití v domácnosti. 

• Výrobek nepoužívejte v blízkosti zdrojů tepla, ani nevystavujte působení přímého slunečního záření. 

• Výrobek chraňte před znečištěním a přehřátím. Nepoužívejte ve vlhkém prostředí a zabraňte styku s vodou. 
Používejte pouze v suchých prostorách. 

• Výrobek nepatří do rukou dětem, stejně jako i všechny elektrické přístroje. 

• Výrobek chraňte před pády a velkými otřesy. 

• Akumulátor je pevně instalován a nelze jej vyjmout. 

• Výrobek neotvírejte a v případě poškození již dále nepoužívejte. 

• Přístroj nepoužívejte mimo rozsah předepsaných hodnot v technických údajích. 

• V případě viditelného poškození produkt již dále nepoužívejte. 

• Výrobek není hračka. Čištění a údržbu dětmi provádějte pouze pod dozorem dospělé osoby. 

• Výrobek žádným způsobem neupravujte, ztratíte tím nárok na záruku. 

• Obalový materiál zlikvidujte dle platných předpisů o likvidaci. 

• Baterii ani výrobek nevhazujte do ohně. 

• Na akumulátorech/bateriích neprovádějte změny a/nebo je nedeformujte/nezahřívejte/nerozebírejte. 

 
 
 
 
 

Popis 

1. magnetický kryt 
2. nabíjecí zásuvka micro USB 
3. vypínač ON/OFF / stavová LED kontrolka  

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Upozornění 

Tento symbol se používá pro označení bezpečnostních upozornění nebo poukazuje na určitá nebezpečí a rizika. 

Poznámka 

Tento symbol se používá pro označení doplňujících informací a důležitých upozornění. 
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4. Úvod a použití 

 

 
4.1 Nabíjení baterie 

 

• Ve výrobku je zabudovaná nabíjecí baterie. 

• Před prvním použitím produkt plně nabijte. 

• Sundejte magnetický kryt (1) z vrchní části pera. 

• Do micro USB zásuvky (2) na peru připojte USB kabel, který je součástí balení. 

• Druhý konec USB kabelu připojte k vhodné USB nabíječce. Řiďte se pokyny v návodu k USB nabíječce. 

• Stavová LED kontrolka (3) bude během nabíjení svítit červeně. Když je baterie plně nabitá, LED kontrolka (3) začne 

svítit zeleně. 

 

 

• Životnost baterie závisí na používání produktu, nastaveních a okolitých podmínkách (nabíjecí baterie mají omezenou 
životnost). 

 

 

• Zapněte pero stisknutím tlačítka (3). Stavová LED kontrolka (3) bude svítit modře. 

• Pero vypněte stisknutím tlačítka (3) na asi 3 sekundy. LED kontrolka (3) se vypne. 

 
5. Údržba a čištění 

Zařízení čistěte jemně vlhkou utěrkou, která nepouští žmolky ani vlákna. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.  
Dbejte na to, aby dovnitř výrobku nevnikla voda. 

Poznámka 

Pokud chcete zabránit poškození produktu, používejte pouze originální příslušenství (nebo příslušenství schválené 
firmou Hama) 

Upozornění – Magnet 

• Do blízkosti magnetu se nesmí dostat karty EC ani jiné podobné karty s magnetickým proužkem. Může dojít 
k poškození nebo úplnému vymazání dat na magnetickém proužku karty. 

• Osoby s kardiostimulátorem se nesmí dostat do blízkosti magnetů. Magnety mohou negativně ovlivnit funkci 
kardiostimulátoru. 

Upozornění – Nabíjecí baterie 

• Pro nabíjení používejte pouze vhodné nabíječky nebo USB přípojky. 

• Vadné nabíječky nebo USB přípojky dále nepoužívejte a ani se je nepokoušejte opravovat. 

• Výrobek nepřebíjejte ani ho zcela nevybíjejte. 

• Vyhněte se skladování, nabíjení a používání při extrémních teplotách a extrémně nízkém tlaku vzduchu 
(např. ve velkých výškách). 

• V případě delšího skladování výrobek pravidelně dobíjejte (nejméně každého čtvrt roku). 

Poznámka – Nabíjení / Kapacita baterie 

• Plné nabití baterie trvá přibližně 3 hodiny. 

• Při nabíjení může být pero zapnuté nebo vypnuté. 

• Pokud je kapacita baterie menší než 10 %, stavová LED kontrolka (3) bude pomalu blikat modře  
a po asi 10 sekundách se automaticky vypne. 

Poznámka 

• Po 30 minutách nečinnosti se pero automaticky vypne. 

Poznámka 

Abyste se vyhnuli poškození displeje, dodržujte následující pokyny: 

• Při používaní dotykového pera nevyvíjejte příliš velký tlak na displej. 

• Před použitím se ujistěte, že je displej i dotykové pero bez nečistot Malé částečky, jako např. zrnka prachu/písku, 
mohou při používaní dotykového pera způsobit škrábance na displeji. 
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6. Záruka 

Společnost Hama nepřebírá odpovědnost a neposkytuje záruku za škody způsobené nesprávnou instalací/montáží, 

nesprávným používáním výrobku či nerespektováním výše uvedených pokynů pro používání a bezpečnostních 

upozornění a varování. 

 

7. Technické údaje 

 Aktívní zadávací pero Pro 

Napájení 5 V / 1 A 

Vstup 5 V / 90 mA 

Typ baterie Lithium Polymer 

Minimální kapacita 140 mAh / 0,52 Wh 

Typická kapacita 150 mAh / 0,55 Wh 

Hmotnost 16 g 

Rozměry  

(délka x průměr) 
146 x 9 mm 

 
9. Recyklace (životní prostředí) 

 

Evropská směrnice 2012/19/EU a 2006/66/EU stanovuje: Elektrická a elektronická zařízení, stejně jako 
baterie nesmí být vyhozeny do běžného domácího odpadu. Spotřebitel je ze zákona povinný zlikvidovat 
elektrická a elektronická zařízení, stejně jako baterie v souladu s příslušnými normami a předpisy na 
příslušném lokálním sběrném místě, které je určeno pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. 
To je označeno symbolem na příslušném štítku buď v návodu, nebo na obalu výrobku. Materiály, ze 
kterých je tento výrobek vyroben, jsou také recyklovatelné. Umožněním této recyklace cenných materiálů 
nebo jinou formou ekologického postupu významně přispíváte k ochraně životního prostředí. 
Informujte se na svém místním úřadu o příslušných sběrných centrech. Baterie nevyhazujte do domácího 
odpadu. Uživatelé jsou povinní odevzdat baterie na určených sběrných místech. Odevzdávejte pouze 
vybité baterie. 

 

 
Hama spol. s r.o., Kšírova 150, 619 00 Brno, www.hama.cz 
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Návod na použitie 
Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre výrobok Hama. 

Prečítajte si, prosím, dôkladne nasledujúci návod na použitie a dôležité informácie. Návod na použitie si odložte pre 

prípadné použitie v budúcnosti. Ak výrobok predáte, alebo darujete, priložte k nemu aj tento návod na použitie. 

 

1. Vysvetlenie výstražných symbolov a upozornení. 

 

 
2. Obsah balenia 

• Aktívne zadávacie pero Pro 

• Nabíjací USB kábel 

• Tento návod na použitie 

 
3. Bezpečnostné upozornenia 

• Výrobok je určený na nekomerčné použitie v domácnosti. 

• Výrobok nepoužívajte v blízkosti zdrojov tepla, ani nevystavujte pôsobeniu priameho slnečného žiarenia. 

• Výrobok chráňte pred znečistením a prehriatím. Nepoužívajte vo vlhkom prostredí a zabráňte styku s vodou. 

Používajte iba v suchých priestoroch. 

• Výrobok nepatrí do rúk deťom, rovnako ako všetky elektrické prístroje. 

• Výrobok chráňte pred pádmi a veľkými otrasmi. 

• Akumulátor je pevne nainštalovaný a nedá sa vybrať. 

• Výrobok neotvárajte a v prípade poškodenia ho ďalej nepoužívajte. 

• Prístroj nepoužívajte mimo rozsahu predpísaných hodnôt v technických údajoch. 

• V prípade viditeľného poškodenia výrobok ďalej nepoužívajte. 

• Výrobok nie je hračka. Čistenie a údržba deťmi je povolená iba pod dozorom dospelej a zodpovednej osoby. 

• Výrobok žiadnym spôsobom neupravujte, stratíte tým nárok na záruku. 

• Obalový materiál zlikvidujte podľa platných predpisov o likvidácii. 

• Akumulátor, resp. výrobok nevhadzujte do ohňa. 

• Na akumulátoroch/batériách nerobte žiadne zmeny a/ani ich nedeformujte/nezahrievajte/nerozoberajte. 

 

 
 
 
 
Popis 

      1. magnetický kryt 
      2. nabíjacia zásuvka micro USB 
      3. vypínač ON/OFF / stavová LED kontrolka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Upozornenie  

Tento symbol sa používa na označenie bezpečnostných upozornení, alebo na pritiahnutie pozornosti k špecifickým 
nebezpečenstvám a rizikám. 

Poznámka 

Tento symbol sa používa na označenie dodatočných informácií a dôležitých upozornení 
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4. Úvod a použitie 

 

 
4.1 Nabíjanie batérie 

 

• Vo výrobku je zabudovaná nabíjacia batéria. 

• Pred prvým použitím produkt plne nabite. 

• Dajte dole magnetický kryt (1) na vrchnej časti pera. 

• Do micro USB zásuvky (2) na pere pripojte USB kábel, ktorý je súčasťou balenia. 

• Druhý koniec USB kábla pripojte k vhodnej USB nabíjačke. Riaďte sa pokynmi v návode k USB nabíjačke. 

• Stavová LED kontrolka (3) bude počas nabíjania svietiť načerveno. Keď je batéria plne nabitá, LED kontrolka (3) 

začne svietiť nazeleno. 

 

 

• Životnosť batérie závisí na používaní produktu, nastavení a okolitých podmienok (nabíjacie batérie majú obmedzenú 

životnosť). 

 

 

 

• Zapnite pero stlačením tlačidla (3). Stavová LED kontrolka (3) bude svietiť namodro. 

• Pero vypnete stlačením tlačidla (3) asi na 3 sekundy. LED kontrolka (3) sa vypne. 

 

5. Starostlivosť a údržba 
Výrobok čistite jemne navlhčenou utierkou, ktorá nepúšťa žmolky/vlákna. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky. 
Dbajte na to, aby do vnútra výrobku nevnikla voda. 

Poznámka 

Aby ste zabránili poškodeniu produktu, používajte iba originálne príslušenstvo (alebo príslušenstvo schválené firmou 
Hama) 

Upozornenie - Magnet 

• Do blízkosti magnetu neumiestňujte EC karty alebo podobné karty s magnetickými prúžkami. Údaje na 
magnetických prúžkoch týchto kariet by sa mohli poškodiť alebo kompletne vymazať. 

• Vystríhajte nositeľov kardiostimulátorov pred priblížením sa k magnetom. Magnety môžu negatívne ovplyvniť 
funkciu kardiostimulátora. 

Upozornenie - Nabíjacie batérie 

• Na nabíjanie používajte iba vhodné nabíjačky alebo USB prípojky. 

• Poškodené nabíjačky alebo USB prípojky všeobecne viac nepoužívajte, ani sa ich nepokúšajte opraviť. 

• Zabráňte prebitiu alebo úplnému vybitiu výrobku. 

• Vyhýbajte sa skladovaniu, nabíjaniu a používaniu pri extrémnych teplotách a extrémne nízkom tlaku vzduchu 
(ako napr. vo veľkých výškach). 

• Pri dlhšom uskladnení zariadenie pravidelne dobíjajte (min. štvrťročne). 

Poznámka - Nabíjanie / Kapacita batérie 

• Plné nabitie batéria trvá približne 3 hodiny. 

• Pri nabíjaní batérie môže byť pero zapnuté, alebo vypnuté. 

• Ak je kapacita batéria nižšia ako 10%, stavová LED kontrolka (3) bude pomaly blikať namodro  
a po asi 10 sekundách sa automaticky vypne. 

Poznámka - Automatické vypnutie 

• Po 30 minútach nečinnosti sa pero automaticky vypne. 

Poznámka 

Aby ste sa vyhli poškodeniu displeja, dodržiavajte nasledovné: 

• Pri používaní dotykového pera nevyvíjajte príliš veľký tlak na displej. 

• Pred použitím sa ubezpečte, že je displej aj dotykové pero bez nečistôt. Malé čiastočky, ako napr. zrnká 
prachu/piesku, môžu pri používaní dotykového pera spôsobiť škrabance na displeji. 
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6. Záruka 
Spoločnosť Hama nepreberá zodpovednosť a neposkytuje záruku za škody spôsobené nesprávnou 

inštaláciou/montážou, nesprávnym používaním výrobku či nerešpektovaním vyššie uvedených pokynov na používanie 

a bezpečnostných upozornení a varovaní. 

 

7. Technické údaje 

 Aktívne zadávacie pero Pro 

Napájanie 5 V / 1 A 

Vstup 5 V / 90 mA 

Typ batérie Líthium Polymer 

Minimálna kapacita 140 mAh / 0,52 Wh 

Typická kapacita 150 mAh / 0,55 Wh 

Hmotnosť 16 g 

Rozmery  

(dĺžka x priemer) 
146 x 9 mm 

 
9. Recyklácia (životné prostredie) 

Po implementácii Európskej smernice 2012/19/EU a 2006/66/EU do národnej legislatívy platí nasledovné: 
Elektrické a elektronické zariadenia a batérie sa nesmú likvidovať spoločne s komunálnym odpadom. Na 
konci životnosti tohto výrobku nesmie byť výrobok, ktorý doslúžil, vyhodený do bežného domáceho  
odpadu, ale musí byť zlikvidovaný v súlade s príslušnými normami a predpismi. Mal by byť preto  
odnesený na príslušné lokálne zberné miesto, ktoré je určené pre recykláciu elektrických a elektronických  
zariadení. To je označené symbolom na príslušnom štítku buď v návode, alebo na obale výrobku. 
Materiály, z ktorých je  tento výrobok vyrobený sú tiež recyklovateľné. Umožnením tejto recyklácie  
cenných materiálov alebo inou formou ekologického postupu významne prispievate k ochrane životného  

prostredia. Informujte sa na svojom miestnom úrade o príslušných zberných centrách. Batérie nevyhadzujte  
do domáceho odpadu. Užívatelia sú povinní odovzdať batérie na určených zberných miestach. Odovzdávajte iba vybité 
batérie. 
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